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A termék megnevezése:

A termék tervezett
felhasznáIásÍ terÍilete :

Kérelmező:
mintazÉME jogosultja

A termék gyáttőjaz

A termék ÉNfl NonproÍit Kft.
szakrendi jelzete (SZRI):

' Érvrn, érvényesség kezdete:

Énrr érvényesség vége* :
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uo1Énn, TEKA gyártmányú kétfogantyús csaptelep
családok: EUROSZTÁ& 1820' TREFR VIsIoN' GoLF és
vÍzmelegítő (BOJLER) típusok

Az épiitetgép észet területén lakóházakb ano közösségi
létesítményekben keverő csaptelepként alkalmazhatók

Mos onm a gyaróvári Fémszerelv ény ZR.t (MOF.E M 7.Rt.)
H_9201 Mosonmagyarővár, Terv u. 92.

MosonmagyarővánFémszerelvényZRI.(MOF'É'MzRt.)'
H-9201' Mosonmagy arőv ár, Terv u. 92.

SZRJ: 5.2.2.4.
Csaptelepek

2012.04.01.

2017.04.30.

tudomiányos igazgató

AzÉptt(ipmiM{íszaki Engedély 6 oldalt és 1 db számozofr,pecséttel eltáúottmellékletet tartalmaz.

xAz ÉME érvényességének vége feltételhez kötött.

a" ÉvtE ervényessége a" ÉMI No''p.ofit Kft' honlapjan GruryLemi.hu) ellenőriáető. KBiA-Ir-o4. (tD -20 t2.02.07 .
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UE: A-2O7OI?-012

JoGI szmÁr,yozÁs És Ár'rnr.Ános rtsLTÉTELEK

Ezt azÉuB -t azÉtvnÉpítéstiryi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította.ki.
_ az épltési terrnékek mrlszaki követelményeinelg megfelelőség igazolásának" valamint

forgalomba hozataLánakés felhasználásának részletes szabrályairól szóló 3/20a3. G. 25.) BM-
GKM-KvVM e gytittes rendelet,

- at6ll998. (IKK.8') IKM Közleményben szereplő k[ielölés,
_ az ÉMBvel azonos jelzetű,2008.11.03. dátumú, 201^2.03.3t._íg érvényes Éi\,IE, valamirrt a

Kérelmező számára átadott A-2070l20t2 jetzetíí UtóellenőrzésÍ Jegyzőkiinyvben
részletezett vizsgáúatt eredmények értékelése

alapján.

az Él,tB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, akí (amely) közvetleniil vagy
képviselóje útján kérte, és aki részére azÉwn-t azÉ'vlNonprofit Kft. királlította - felelős
azÉtt,hogr a terlrrék megfele|ien azÉtw, etőírásainak, továhbá, hogy a frlhaszráló mindon
információt megkapjon, amely atqvez'ett célra való felhaszráláshoz sziilséges.

az Énn Nonprofit Kft. - mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellonőrzésére, hogt az
Éw etorresait betartják_e, a termék megfelel-e a műszaki speoifikációnak. Az utóellenfuúst
az Éw Nonprofit Kft. - a keretmező költségére _ laboratóriumban, gyártási helyen, a
kérelmező telephelyén és a terrrék beépítés referencia helyén végez,heti.

Énnn-t klzaróÁag annak jogosultja haszrálhatja fel műszaki specifikrációként a megfelelőség
ígazolás kiállításához. Az EME jogosultja azt nem. rvházÁatja áú másta. AZ EME csak a
felttintetett gyártÁsi helyeken előállított terrnékre vonatkozik.

Ha az Évrr ervenyességi idején betiil honosítottharmonizáIt európai aának ki a
termékre vonatkorÁan, a 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmébe'lr az
ÉMI Nonprofit Kft-nak a szabvány kijzr.*éteIétkövetően ery éven beltil az Élum-t vissza kell
vonni4 kivéve, ha a termék a sz.abványban foglalttól lényegesen eltér.

az Éut Nonprofit Kft' visszavonhatja a termékre vonatkozó ÉNm-t' ba azatóe|kenőrzés nem
végez,hető el, vary az ellenőrzés eredménye nem megfelelő,vagt a termélrről kiderül' hory a
tewezelí, rendeltetési célra nem alkalmas' Az EME jogosultja köteles bejelenteiri, ha a termék
jellemzt5ivaw a g7rártási körÍilrnények megváltoznak. Eá követően az ÉNff Nonprofit Kft.
dönti el, hogy azÉME továbbra is érvényben matadhat-e, vagy új eljárást kell kezdeményezrri
az ElvIE visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez üzsgálatokra van szÍikség, az EINII
Nonprofit Kft. erre azidőre felfiiggesztheti azÉW' érvényességét.

nz'ÉwB-t azÉtvnNonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmező igénytése alapján, a9gol,
német vagy francia, esetleg más nyelvíí fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
mawilr nyelvííkiadása.

az ÉnnB-t csak teljes terjedelrnében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.
Kívonatos kőzLésébezazÉNnNonprofit Kft. írásos hozz'ő1ánilása sziikséges. Kívonatos közlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklrám ismortetők szövege és áhrái nem lehetnek
ellentétben azÉpttnipartMiiszaki Engedélytartalmával, és nem adhatrak okot félröértésre.

Az ÉN{E, mint műszaki specifikáció' nem helyettesíti a termék foryaJmazásfuoz, felbasz-
náLásáho4 beépítéséhea hasnáÁatÁhoz sziikséges eryéb engedélyeket (p1. egészségugyl,
építési hatósági), tanúsítványokat (pil.tbnédelmi, termék megfelelőség igazolási).

forgalmazot a CE megfelelőségi jelölés feltÍintetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

2.

3.

4.

5.

6.

i

8.

9.

10.
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1. ADATOK

1.1. A termék gyártásÍ hetye(i)
Mosonmagyaróvári Fé,mszerelvény ZRt' (MOFEM ZRt')

H-92ot Mosonmagyaróviár, Terv u. 92'

CASA BUADES S.A. (TEKA)
E-07350 Binissalem
Spanyolország

l.? . A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

Az épiiletgépészet teriiletén lakóhánakban, közösségi létesítményekben keverő

csaptelepkénralkalma^atók.

A csaptelep családok a következők:

EURoSZTÁR, 1820, TREFF, VIsIoN, GOLF és vízmelegítő (BOJLER) típusok

A csaptelepek alapvető jellemzői:

o ma:rimális statikus nyomtfu 10 bar

o minimális kifolyási nyomás 0,5 bar (ajanlott tartomrány 1-5 bar)

o matimális vízhőmérséklet 90"C (ajánlott maximális vízhőmérséklet 65 "C)

o csaptelepek alapanyaga AtZn39Pbl

o felületvedelem Ni-Cr bevonat

2. * JELLEM zÓrÉs VIZSGÁLATIA{EGÍTÉIÉsI uÓpszpnnu<

2.l. Atermék m{iszaki jellemzői, azok jóváhagyott órtékei és vÍzsgálatilmegítélésÍ módszerei

2.1.1. Mechanikai ellenállás és stabílitás 
;i

Termékiellemzők Értét< VizssálatÍ módszer

Mechanikai viselkedés
_ zárőelemelőtt
_ zátrőelemúán

MSZ EN 200:2008 9.4.2.

MSZ EN 2A0.2008 9.5.2.

MSZ EN 200:2008 9.4.1.

MSZ EN 200:2008 9.5.1.

Keze lőelem szilár dsága MSZ EN 200:2008 11.2.5. MSZ EN 200:2008 11.2.4.

t*i,ifr KBiA-rr-04.(LD -2012.02.07 .
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2.l.2 HÍgiéniao egészség és kömyezetvédelem

2.1.2. Hasznőilafr, biztonság

,.!.n. Eryéb jeltemzők

Azivővízzelffiffi"r.!-tenrrékekelégítsék k'l,a201/2001 CX.25.) és47/2005. (m. 1l.)száműKormiány-rendelet előít ásut.

Tömörség záróelem előtt
Tömörség zarőelemután

MSZ EN 200:2008 8.3.2.
MSZ EN 200:2008 8.4.3. MSZ EN 200:2008 8.3.1.

MSZ EN 200:2008 8.4.2.
Zuhanyvaltó tömörsége
_aütomata: ,,kád,,
állásban

-autnmata: ,,zahmtyf'
áí1ásban

MSZ EN 200:2008

MSZ EN 200:2008

MsZ EN 200:2008 8.6.1. és
8.6.5.

MSZ EN 200:2008 8.6.3.

MSZ EN 200:2A08 n.
MSZ EN 200:2008 t2.

MSZ EN 200:2008 10.6. MSZ EN 20A:2008 10.2.3.

MSZ EN 200:2008 6. Kalibrált mérőműszerrel

MSZ EN 200:2008 4.
Szemrevételezés

#.1^
KBiA-rI-o4. (r, -2012.02.07 .
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3.1.

MEGFELErŐsÉc tcezot{s rÖwrBruÉmyBl

Megfelelőség igazolási módszer(ek)

A 2a02 l 3 59 lEK bizottsági halár ozat alapj fu ,
a89/l06/EGK tanácsi inínyelv III. melléklet és
a3/2003 (L 25.) BM-GKM-KvVM egyÍittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(1+) rendszer.

ALKALMAS sÁGI FELTÉTELEK erÁNrÁsor

AlkalmasságÍ feltételek

4.l.l. Termék

A csaptelepeknek meg kell felelni a2. pont alattttáblázatban megadott típusvízsgrálati
" követelmé'lryetüez tartoző értékeknek. A termekek anyagáloan, l<rala}ításáhur.,

méreteiben bekövetkezett változások esetén újabb alkalmassági v:ulsgálat elvégzése
sziikséges.

4.l.2. Gyártás

A szerelvényeket gyántag kell előilIítani a gyárhístechnológiai utasítrásoknak
megfelelően. A termékek csak a műszaki dokumentiícióban szereplő alapanyagokból
es kivitelezéssel késztilhetnek. A gyrártás sorárr az all<a7mazott technolőg4áhan vagy
alapanyagokban bekövetkezett változasok brármelyike esetén a megváitozott rendszer
vonatkozásában újabb alkalmassági vtzsgálat elvégzése szÍikséges.

4.l.3. Forgalmazás

A termékek1ez megfelelőségi tanúsítványt, termékismertető! szerelési és beepítesi
útmutatót kell mellékelni. A kísérő okmrányokon fel kell tiinteÜri:

a gyáttő / forgalmazó és a temék adatatt,
azÉrvtn és a tanúsítvány számát,
a míiszaki jellemzőket,

|: felhasanálási l akalmazási területet.

4.1.4. néepites

A terÍnékeket a gyártő úmutatása szerint kell beépíteni és karbantartani.

4.2. Ajánlások

4.2. 1 . C somagolá shoz, szallitáshoz, tároláshoz

A csomagolás, tárolrás és szállíÍás soriín a tenrrékek epségét leginkább birtasfutő ftarton
doboz, buborékfóli4 szövefusrík, stb.) megoldrás keresésere célszerii 1s1gftgdni' hogy a
felhaszrrálóhoz sérÍilésmentes áru kerüljön. A csomagolrásnak tartabmazrnia kell az
ismertetőt és beépítési úürrutatót is.

I

4.

4.1..

=m:fr KBiA-n-04.(U) -2012.02.07 .
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4.2.2. B eepítéshez, hasznélathoz, karb arúartáshoz

A szerelverryek csak az alka|mazási területiiknek és mege,lrgedett tizemi

parunétereiknek megfelelő rendszerekbe építhetők be, rendeltetésszerű haszná|at

mellettkarbarfiartást, jaútástnemigényelnek.

A termékeket szakszerííen kell felszerelni, a beépítéshez csak olyan szersziámok

hasnúlhatók, amelyek nem károsítják, roncsoljiák a szerelvenyek felülaét-

5. UTÓELLENŐnzÉs És pcyÉg FELTÉTELEK

5.1. az Évrn érvényessége alatt elvégzendő utóellenőrzések

A következő utóellenőrués atermékeken történő váitoztatasok esetén ( ezek htányában

2017-ben a, Éwy, meghosszabbítrfua alkalmából ) esedékes. ,Az úőellenőrzési
" kötelezettség elmulasztáú eseten azÉwtBhatályáú veszti és az ÉMI Nonprofit Kft.

törliazérvényesÉpítőipariMűszakiEngedélyekadatbáy,isőbőI.

!

I

1.,1,o-$-
asígánáziFerenc

tudományos munkatárs
témafelelős

b
Ivan

az Épnlewé,p észett és Energetikai
Tudományos osztály vezetője

ÜÉÍt!Ílon
nÚrea.lrrónzó

noilatós ffinorlT ilFT.
!.

yi és Energetikai

Cn;:fr KBiA-rI-04.O -2012.02.07 .
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ÉMl Épí!ásrrgyi Min&égellenőrzó lnnwádc Nmp@ft Kn

Étvtt ÉpÍrÉ s ÜcyI vnqŐ s ÉcprrgNoRzo rr.wovÁclÓ s
NoNPRoFrr ronrÁToI-T r'BrprŐssÉcu rÁnslsÁc
H- l 1 13 Budapest, Diószegi űt 3'7 . Levélcím: H- l 5 18 Budapest' Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (l)386-8794
E-mail : info@emi.hu Honlap : http ://www. emi.hu

Noq-Bp-Qlt lurt.
I

ÉMINoN_PRoFITLIMITED LIÁBILITYCoMPANYFoR QUALIry CoNTRoLAND INNovATIoN IN BUILDING
Érr,It socrÉrÉ Á sur NoN LUCRÁTIF poun r'e covrnÓrr ou queurÉ ET L'INNoVATIoN ou nÁrnunt1 nnspoNsenrnÉ rnuIrÉp
Érr,l NoN-pnor'lr GESELLSCIIAFT rÜn queurÁrsKoNTRoLLE UND INNovATIoN IM BAUwESEN MIT ÉpscunÁNrrpn HAFTUNG

Évrn: A-1712007 UE: A-207012012

UTÓELLBNonzÉ SI JEGYzŐxÖNyv
az A-1712007 sz.

Építőipari Műszaki Engedély érvényességének
meghosszabbításához

AzUBJ-tkészítő EMI Nonprofit Kft. egység:
Épületgépészeti és Energetikai Tudományos osztály

Budapesto 2012.04.25.

A jegyzőköÍIry 4 oldalt és 1 db szálmozott, pecséttel elIátott mellékletet tartalmaz.
A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, kivonatos közléséhez arÉvtlNonprofit Kft. engedélye

szükséges.

A iermék megnevezése: MOFÉM, TEKA gyártmányú kétfogantyús csaptelep
családok: EURoSZTÁR, 1820, TREFF' vIsIoN, GoLF és
vízmelegítő (BOJLER) tÍpusok

uBcr'BrBlŐ x
NEM MEGFBTBT.o n

a" ÉvtB érvényessége változatlan formábanfenntartható J
Uj EME kerül kiadásra X

az ÉtvtB visszavonását kezdeményeznlk n
A következő utóellenőrzési megbízás hataridej e20 1 3. 03.3 1 .

A termék tervezett Az épiiletgépészet területén lakóházakban, közösségi

felhasználási terÍilete: létesítményekben keverő csaptelepként alkalmazhatők

Kérelmező: Mosonmagy arővárlFémszerelvény ZRt. (MOFÉM zRt.)
mintazÉMEjogosultja H-g2llMosonmagyarőxár,Tervu.92.

A termék gyártőjaz Mosonmagyaróvári Fémszerelvény ZRt. (MOFÉM ZFit.)
H-9201 Mosonmagy ar őv ár, Terv u. 92.

Az UT ouLr,nNonzns ossznrocr,ar,Ó ÉnrÉrnr,Ésn
Az utóéllenőrzés eredménye

KBiA-II- I I -20 12.02.07 .



EME: A-171200'7 2t4 2008.1 1.03.
UEI A-20'70/2012

1. Azfrl'[r. ADATAI
2012.04.01.

1.l A termék megnevezés: MOFEM, TEKA gyáÍtÍÍÉnryí kétfogantyús 
"*pt"'"p "."'ád"kEURoSZTÁR, 1820, TREFF, VIsIoN' GoLF és vízrnelegitő (BoJLER)típusók

1.2. A kérelmező: Mosonmagyaróvári Fémszerelvény ZRt. (MOFÉM ZRt.)
Terv u.92.

H-920 | Mosonmagyaróvár,

1'3. A termék gyártőja: Mosonmagyaróviíri Fémszerelvény ZRt. (MOFÉM ZRt.) H-g20l
Mosonmagyaróvát, T erv u. 92.

l.5. Az ellenőrzés alapját képező koÉbbi vizsgálati dokumentumok:
A-2l4l/20ll szátmil,20ll'10.29. keltíí Alkalrnassági Vizsgálati Jegyzőkönyv
A-207 0 / 2012 számű, 2012.04.25 . keltil lJtóellen(lrzési J egjvzőkönry

2. 
^zELLFNŐnzÉsr 

viiezo Énnr sznnvrzETl EGYSÉc(EK)
2.l- témafelelős erység: Épületgépészeti és Energetikai Tudomrárryos osztály 3260
2.2.köneműkÖdő erység:

2.3. el]enőrzÉst végzii neve: Csigaházi Ferenc

2.4. ellen(Írznsben résztvevő további szakértők:

3. 1. megnevezése: MosonmagyarőváiFémszerelvény ZRt.
(MoFÉM ZRt.)

címe: H-920 1 Mosonmagyaróviír, Terv u'
92.

Konstruktőr

szignója:

3'2. felelős vezetőjének neve: Fekete Gyula

3.3. az ellenőrzésben résztvevő személyek:

3. Az F,LLExŐnzÖrr sZERvEzE T

4. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉs 1cyrartas , forgalmazás. kivitelezés vagy referencia ellenőrzés)

. ^4:l.tárgya: MOFEM, TEKA gyártmányíkétfogarrtyús csaptelep családolg gy,art,a'ettenő.oís

4.2. megkezdésének dátuma:2012.03. l 3. befejezésének dátuma: 2012.03.13.

4.3.he1ye, címe: : MosonmagyaróviáriFémszereVényZPit. (MOFÉMZRt.) H-gzol Mosonmagyaróviír,
Terv u.92.

4.4. Az ellenőrzés fiíbb megállapitásai: atermékek minősége továbbra is megfelelő

Égi.:Á KBiA-II- I I -20 12.02.0',7 .



EME: A-171200'7

UEJ: A-207012012
5. DoKUMENTÁCIÓ ELLENoRáS

2012.04.01.

5. l. A termék műszaki dokrmenüációja megfelelő? Gy ártásszab á|y o zási dokumentiíció van-e?

IGEN
NEM

Ezen belül gyártásellenőrzési terv van-e?

IGEN
NEM

5.2. Azuzemi gyártásellenőrzés megfelel az ÉME-nek? Tanúsított minőségiranyítási rendszer működik_e?
IGEN X IGEN X
NEM

IGEN re
NEM n X!

NEM
5.3. A kiilső laboratóriumi vizsgálatok eredménye megfelelő?

5.4. AzÉirrtE-ben előlrt egyéb vizsgálatok elkészÍiltek? eredménye:

IGEN
NEM

5.5. AzÉvtB-ben előÍrt dokumentációk, kísérő Íratok
elkészültek-e?

IGEN X
nÉszsBN !

NEM !
5.6' Eltérések azÉtvre, akalmazási feltételeitől (ha vannak)

Nem volt kiilső laboratóriumi v

TGEN
NEM

MEGFELELT
NEM FELELT MEG

MEGFELEL

NEMFELELMEG

tr
n

X

X
n

5.7. A termékre vonatkozó alkalmazási tapaszta|atok: kedvezőek

6. MÚszEREs VIZSGÁLAT
6.l' Azutóellenőrzés részeként azÉtvtlNonprofit Kft. végzett-e helyszÍni műszeres vagy laboratóriumi

vizsgálatol?

IGEN tr
NEM X

6.2. Amlntavétel helye

', ó.3. A mintavétel módja:

Szabviányos
Y állalati szabv ány vagy MF szerinti

Mellékelt j egyzőkönyv szerint
Egyéb

!!!!
6.4. Avizsgá|al

Helye:

Időpontja:

6.5. A vizsgálati eredmény megfelelő?

IGEN !
NEM !
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i . lz ur onLLENŐRzÉs Össznrocr'LlÓ ÉnIÉKELESE

Az utóellenőrzés eredménye
MEGFELELŐ

NEMMEGFELELO

Az ÉME érvényessége v őltozatlan formában ferurtartható

Úi Éunkerülkiadásra
Az ÉME visszavonását kezdemény ezziLk

xil
iltvzll
n

8. MEGFELELoSÉG IGAZoLÁS ALKALMAZoTT MÓDo zAT AI

8.1 A megfelelőség igazolás módozata(i)

1* rendszer X

8.2. Az akalmazotÍ mintalap
Megfelelt

Nem felelt meg
x
n

g. Az UTIELLENoRZÉS EREDMÉNYEKÉNT szÜrsÉcrs INTÉZKEoÉsnr

A termékek változatlanok.

A következő utóellenőrzés a termékeken történő váltoáatások esetén ( ezekbiányában2017-ben az

ÉME meghosszabbítasa alkalrnából ) esedékes. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az

enre r'uúrvát veszti es az ÉMt }Íonprofit Kft. törli az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek

adatbázisábő|.

MELLÉKLET:_

Az UEJ-t készítette:
ti-
b{,"(ú,r'F-_.

,'{sigiltízi Ferenc
tudom iányo s munkatiírs.

az Épi\etgepészett és Energetikai
Tudományos osztály v ezetője

í Péter
a Szerk anyi és Energetikai

viziő vezetője

dr. Matolcsy Krároly
tudomrínyos tgazgatő

Ii'Ílíb-YlffiffiiaÚnzo
mvllcróo tot{PRorÍÍ rFÍ' jővéÍ;ragyta.'

J^^.1
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